
EL CANVI DE LA MAJORIA 
 
El Partit Socialdemòcrata (PS) i Agrupament Encampadà, com a partits preocupats pel 
benestar de la nostra població, hem decidit concórrer conjuntament a la candidatura 
territorial d’Encamp de les properes eleccions generals. La nostra coalició vol 
promoure la transparència i el diàleg dins del Consell General amb la cultura del pacte 
que caracteritza el nostre país. Tenim en comú la voluntat de treballar en propostes 
positives per a la parròquia i l’objectiu de sumar esforços des de la diversitat de 
sensibilitats. Pensem que la nostra candidatura conjunta és l’opció que pot permetre 
el canvi necessari en aquest moment i que també fa possible una representació 
territorial proporcionada i adequada a la voluntat de la població. 
 
És per això que la candidatura territorial del PS i Agrupament Encampadà proposa com 
a eixos centrals del programa electoral els punts següents: 
 
• Millorar la col·laboració entre el Govern i el Comú d’Encamp en qüestions d’interès 
parroquial i nacional com la concessió a SAETDE per a la gestió de les estacions de 
muntanya o les noves propostes per a Prada de Moles. El projecte i els objectius de 
cada concessió han de revertir en l’interès per a la parròquia i cal que siguin clars i 
transparents en la comunicació amb la població. També volem aclarir la distribució de 
competències entre l’Administració central i la comunal en qüestions com ara la gestió 
energètica i el funcionament de les concessionàries elèctriques. 
 
• Destinar inversió al Pas de la Casa com a motor econòmic no només d’Encamp sinó 
també per al conjunt del país i impulsar-hi projectes de valor afegit per als ciutadans i 
ciutadanes del Pas. Cal respondre a les necessitats dels pascasencs i evitar-ne 
l’aïllament respecte a la resta del territori revisant les tarifes del túnel d’Envalira. 
També volem promoure el comerç i el turisme al Pas.  
 
• Protegir l’accés a un habitatge digne com a dret bàsic evitant que l’obertura 
econòmica es converteixi en font d’especulació. Cal proposar un conjunt de mesures 
per garantir la seguretat jurídica dels propietaris i oferir incentius per mantenir els 
pisos en el mercat de lloguer. També s’han de prendre mesures per contenir l’augment 
desmesurat de preus de l’habitatge de lloguer i facilitar la compra a la gent jove que 
vulgui començar un projecte de vida a Andorra. 
 
• Vetllar per la preservació de l’entorn natural sensibilitzant la ciutadania sobre la 
importància de la separació i el reciclatge de residus, la protecció dels recursos 
naturals i la conservació del paisatge, la flora i la fauna als indrets emblemàtics de la 
parròquia. Pel que fa a la convivència amb animals de companyia, volem aprovar una 
nova llei de benestar animal que els consideri com a éssers sensibles i protegeixi els 
seus drets. 
 
• Pel que fa a cultura i educació, volem tirar endavant el projecte del nou Museu de 
l’Automòbil i oferir visites guiades a l’edifici de Ràdio Andorra. També cal afavorir el 
contacte entre les empreses de la parròquia i els centres educatius de formació 



professional del país per facilitar estades de pràctiques i potenciar el creixement i el 
prestigi dels estudis de formació professional. 
 
• Garantir l’accés a la salut. Cal destinar els recursos econòmics i humans que siguin 
necessaris tant a l’atenció mèdica i hospitalària com als centres d’atenció primària i 
l’atenció domiciliària. També cal dotar el CAP del Pas de la Casa d’assistència 
pediàtrica. 
 
• Potenciar i promocionar l’activitat econòmica dels establiments turístics per tenir 
capacitat de resposta a la demanda de visitants i garantir un turisme equilibrat i 
sostenible. Actualment molts hotels de la parròquia es destinen a l’allotjament del 
personal temporer i no podríem afrontar una arribada massiva de visitants per 
esdeveniments puntuals o programats. També s’ha de preveure l’activitat de 
reactivació econòmica tenint en compte les necessitats de la parròquia i sense 
prioritzar la competència entre comuns. 
 
• Mantenir senyalitzades i en bon estat les vies urbanes principals que coincideixen 
amb trams de carretera de titularitat del Govern, amb la incorporació de més semàfors 
i senyals en punts perillosos com la Bartra o la cruïlla de les Bons, i millorar 
l’accessibilitat per facilitar la mobilitat a les persones amb discapacitat. 
 
• Dimensionar i gestionar el transport públic amb una bona planificació per adequar-lo 
a les necessitats dels usuaris. També cal optimitzar la ubicació de les parades, tant a 
Encamp com al Pas de la Casa, i continuar aplicant mesures de gratuïtat sempre, 
negociant adequadament la compensació a les companyies concessionàries del servei 
per assegurar un funcionament òptim. 
 
 
Aquest és El canvi de la majoria  
 
VOTA PS + Agrupament Encampadà 
 
 
 
A ENCAMP VOTA:  
 
1. Marta Pujol Palau 
2. Susagna Venable Alcaide 
 
Suplents:  
3. Maria Alaminos Laguna 
4. Elisabet Pirot Pedrós 
5. Josep Luís Agudo García 
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